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Resumo: Este paper discute alguns elementos do pensamento gramsciano que embasaram 
as discussões sobre participação e Conselhos de Políticas Públicas e influenciaram a 
produção acadêmica do Serviço Social. Retoma o contexto de produção do autor uma vez 
que sua obra não está dissociada das condições materiais e do modo de produção que se 
consolidava. Entre os elementos destacamos a sociedade civil – síntese do Estado 
juntamente com a sociedade política, a construção de hegemonia e a função do intelectual 
orgânico e do partido político na organização de um projeto que perverta a relação entre 
dominantes e dominados, configurando-se numa nova ordem social.  

 Palavras-chave: Sociedade civil; Hegemonia; Intelectual; 
Partido Político. 

Abstract: This paper discusses some elements of Gramsci's thought that supported 
discussions on participation and Public Policy Councils and that has been influencing Social 
Work academic production. It discusses the author's contexts of production, considering that 
one's work is subject to its material conditions and modes of production consolidated. It is 
highlighted the elements: civil society - the synthesis of State and Political Society; 
hegemony establishment; and, political parties and organic intellectual roles in organizing a 
project that change the relationship between the dominated and the dominant, setting up a 
new social order. 

 Key-words: Civil society; Hegemony; Intellectual; Political 
Party.  

1. INTRODUÇÃO 

Este paper traz alguns elementos do pensamento gramsciano que subsidiam as discussões 

sobre Conselhos de Políticas Públicas tão presentes no Serviço Social e nas Ciências 

Sociais brasileiros. 

Tal preocupação nasce de estudos sobre o participação social nas políticas públicas e 

especialmente nas práticas dos Conselhos Gestores – GT, considerando que estes têm sido 

o arquétipo mais utilizado de pensar e conceber políticas públicas, alcançando um alto grau 

de institucionalização e normatização por meio de leis, decretos, resoluções e portarias. 

Apesar disso, sociedade civil e sociedade política – enquanto componentes do Estado, 

encontram dificuldades para se organizarem nesta nova dinâmica e, à despeito dos óbices, 
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as agendas de pesquisa não podem deixar de incluir os impactos reais e significativos desta 

participação institucionalizada sobre as políticas públicas. 

Passada a euforia pós Constituição de 1988, que institui a participação popular na 

formulação, fiscalização e controle das políticas públicas; torna-se necessário olhar estes 

formatos de forma crítica. Tatagiba (2002, p.47) destaca que “esperava-se que, por meio da 

participação cidadã nos espaços institucionais, seria possível reverter o padrão de 

planejamento e execução das políticas públicas no Brasil”. Destarte, a sociedade seria 

capaz de tensionar o Estado imprimindo propostas de interesse público e de grupos sociais 

organizados. 

Importante ressaltar que este período é marcado pelo final da Ditadura Militar no Brasil 

instaurada em 1964 e a possibilidade de participação junto às políticas foi uma das 

principais marcas do processo de democratização do país e fruto das lutas e embates de 

grupos e movimentos sociais. Sendo assim, dá para compreender não só a euforia, mas as 

expectativas que se tinha por trás da participação social. 

Todavia, em lugar da euforia e expectativas é preciso olhar as modalidades participativas a 

partir do real, do concreto e desmistifica-las do ponto de vista analítico. Neste sentido, 

concordamos com Guedes e Silva (2014) quando afirmam que  

Há, contudo, no país, a construção de um fetiche em torno da relevância da 
participação da sociedade civil no seio dos espaços institucionalizados de 
participação, a exemplo da questão dos conselhos de políticas públicas, o qual 
necessita ser desconstruído para que tais espaços sejam analisados em sua real 
condição histórica no Brasil. 

No que concerne à perspectiva teórica gramsciana, estas Inovações Institucionais – IIs se 

inspiraram em alguns de seus elementos para potencializar a atuação de algumas 

organizações da sociedade civil no sentido de reforçar a possibilidade da construção de uma 

contra hegemonia; perspectiva esta adotada também por parte do Serviço Social brasileiro e 

influenciará sua intervenção. 

Todavia, tal leitura não foi realizada pela profissão sem deslizes e carece ser recolocada. 

Coutinho (apud SEMERARO, 1999) chama a atenção, por exemplo, para o fato de que o 

conceito de sociedade civil sofreu um deslocamento, distando-se do enunciado por Gramsci. 

Deslocamento este que levou à uma leitura equivocada em que pressupunha que tudo que 

vem da “sociedade civil” era visto como positivo e tudo que vinha do Estado com a marca 

negativa, muito ao contrário do pensamento de Gramsci. Destaca ainda que “no contexto da 

luta contra a ditadura, a “sociedade civil” tornou-se sinônimo de tudo aquilo que se 

contrapunha ao Estado ditatorial” (COUTINHO apud SEMERARO, 1999, p.9). 

Ainda com relação ao uso da expressão “sociedade civil”  Semeraro afirma que tem sido 

usada com muita frequência, embora com significado por vezes contrapostos. 
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Para alguns, de fato, é entendida como esfera autônoma ao lado do Estado e do 
mercado; para outros é vista como um conjunto de entidades de caráter filantrópico, 
para onde podem ser transferidas responsabilidades governamentais. Há quem a 
considera o espaço de manifestações culturais e de relações subjetivas. Não faltam, 
também, os que a idealizam como utopia duma sociedade sem Estado 
(SEMERARO, 1999, p.13). 

Considerando os pontos aqui destacados nos propomos a resgatar alguns elementos em 

Gramsci utilizados para compreensão e análise de experiências relacionadas à participação 

social nestes conselhos de tal forma que contribua para desvelar as lacunas presentes em 

suas práticas e apontar caminhos de interpretação e intervenção nesta realidade pelo 

Serviço Social.  

Buscando um maior aprofundamento na influência que estes elementos tiveram na profissão 

e, mais especificamente nos profissionais que atuam e atuaram nestas IIs – , abordaremos o 

contexto da produção do autor com ênfase na construção de hegemonia e o papel do 

intelectual e do partido político neste processo. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Condições de produção da obra de Gramsci 

Gramsci nasce numa família pobre da Sardenha em1891. Entre os fatores apresentados por 

Simionatto (2004), destacamos dois  que contribuíram para construir o aporte teórico que 

caracteriza Gramsci como grande pensador de seu tempo. O primeiro (não necessariamente 

nesta ordem), é que o jovem Gramsci possuia um forte instinto de rebelião e indignação 

contra os ricos. Ele questionava o fato de que somente as pessoas mais abastadas 

poderiam continuar na escola e esse sentimento o levava também à indignação “contra as 

regras de costume tradicional conservador, contra o estabelecido, contra as leis injustas da 

sociedade do seu tempo” (Simionatto, 2004, p.23). 

Em segundo lugar, o autor vive a realidade italiana na passagem do século XIX para o 

século XX, período esse marcado pelo trânsito de um novo modo de pensar. Vários 

pensadores se destacam e o debate possibilita que a tradição positivista ceda lugar à 

reflexões fundadas em outras posições e matizes teóricas. Além disso, não só a Itália, mas 

o mundo passa por intensas transformações. De um lado, o capitalismo consolida-se e, de 

outro, a Revolução Russa e seus reflexos como contraponto à este modo de produção. 

A oposição à Mussolini, ao fascismo e a expressividade de suas ideias levou Gramsci à 

prisão por quase 11 anos, sendo libertado dias antes de sua morte em 21 de abril de 1937. 

Coutinho e Konder nos lembram que o Estado fascista move um processo-farsa contra 

Gramsci mas não consegue conter sua produção. Os autores ressaltam que “a condenação 

veio, mas não conseguiu impedir que o cérebro funcionasse: de dentro do cárcere, Gramsci 
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continuou a observar o país e o mundo de seu tempo” (COUTINHO E KONDER, apud 

GRAMSCI, 1986, p.3). 

Simionatto (2004, p. 36 e 37) ressalta que toda reflexão gramsciana se baseia nos 

pressupostos da teoria social de Marx e seus escritos. Em especial os Cadernos, são belos 

exemplos da aplicação do método materialista histórico na análise de situações históricas 

concretas. Alguns pensadores marxistas criticarão a obra gramsciana por não encontrar 

nela um exaustivo estudo sobre determinações econômicas. No entanto, Simionatto defende 

a tese de que Gramsci possivelmente tenha concluído que esta esfera já tenha sido 

suficientemente abordada por Marx e Lênin, mas é a partir da base deixada por eles que se 

debruçará para pensar outras questões constitutivas da realidade social  contemporânea. Já 

para Coutinho(2003, p.21) a sua formação inicial fincada no idealismo o afastou de uma 

análise mais profunda das transformações econômicas, fato que foi minimizado ou 

parcialmente corrigido no decorrer de sua vida e amadurecimento teórico. 

Observando o movimento do capitalismo e seu contraponto na Rússia, estabelecerá as 

diferenças entre a classe camponesa e operária na Itália e na Rússia que interferem na 

execução de um projeto coletivo socialista e propõe uma tática diferente para a luta 

revolucionária, a luta de posições. É neste contexto conturbado e profícuo que Gramsci 

desenvolverá elementos importantes para formulação de uma teoria capaz de embasar a 

classe subalterna num projeto revolucionário. Semeraro (2006 p. 41) ressalta a importância 

dos seus escritos não só pelo confronto com ideologias e o próprio fascismo, mas porque o 

projeto revolucionário esboçado por Gramsci é “fundado no autogoverno e na nova 

concepção de hegemonia a ser construída pelas classes subalternas como superação de 

todas as formas de imposição e submissão”. 

Elementos estes que continuam fazendo sentido na contemporaneidade mesmo diante de 

reconfigurações do capitalismo que na essência permanece fincado e fundado na 

contradição entre as classes sociais. Assim, ainda hoje, seus conceitos de Estado ampliado, 

de intelectual, de hegemonia nos ajudam a compreender a realidade e porque os 

movimentos da atualidade não conseguem contrapor-se ao atual projeto hegemônico de 

sociedade nas suas mais variadas formas e releituras. 

2.2. Alguns elementos do pensamento de Gramsci 

Embora formulada após suas teses de conquista de hegemonia por uma classe, sua teoria 

de Estado é fundamental para complementá-la e dar elementos que faltavam para sua plena 

compreensão. Para Coutinho (2003, p.69) a teoria do Estado como síntese de “sociedade 
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política” e “sociedade civil” é parte de suas reflexões da maturidade, cuja maior inovação  

será conceber a “sociedade civil” como portador material2 da função da hegemonia. 

Gramsci compartilha com Marx e Engels que todo estado é um Estado de classes, no 

entanto, a inovação de seu pensamento está em compreender como esse caráter classista 

se explicita nas sociedades mais complexas entendendo as diferenças estruturais entre a 

formação social do Oriente e do Ocidente3 do século XX. Como ressalta Coutinho(2003, 

p.69), a compreensão ultrapassa os aparelhos repressivos do Estado e passa por “uma 

articulação entre tais aparelhos e os “aparelhos privados de hegemonia”, isto é, entre a 

sociedade política e a sociedade civil”. 

Entendendo o Estado enquanto um Estado de classe e, ao tratar dos elementos da política, 

destaca o fato de que é real a existência de governados e governantes, de dirigentes e 

dirigidos. A classe dominante, da qual fazem parte os governantes e dirigentes, exerce seu 

poder mediante a hegemonia e a coerção. Neste ponto, desenvolverá mais tarde a defesa 

do partido enquanto o modo mais adequado para aperfeiçoar os dirigentes e a capacidade 

de direção (GRAMSCI, 1989, p. 20). 

Gramsci ao adentrar o terreno da teoria política desenvolve aspectos da teoria marxista que 

haviam sido tratados superficialmente na Segunda Internacional e posteriormente por Stálin 

(COUTINHO, 2003, p.90). 

 Essa concentração no político significa que Gramsci tende a ver todas as esferas do 
ser social a partir do ângulo de sua relação com a política; são frequentes, nos 
Cadernos, referencias ao fato de que “tudo é política”, seja a filosofia, a história, a 
cultura ou mesmo a práxis em geral” (COUTINHO, 2003, P.90). 

Ao contrário do que alguns o acusam, Gramsci não nega a determinação da totalidade 

social pela economia e sua noção de bloco histórico esclarece esta questão na medida em 

que estrutura e superestrutura, organicamente vinculados o formam. Na superestrutura 

fariam parte também as relações econômicas, chamadas de conjunto das relações sociais 

de produção. Assim, por bloco histórico entenderá: 

A estrutura e as superestruturas formam um “bloco histórico”, isto é, o conjunto 
complexo – contraditório e discordante – das superestruturas é o reflexo do conjunto 
das relações sociais de produção (GRAMSCI, 1986, p. 52).  

As superestruturas serão o conjunto da sociedade civil e sociedade política, momentos 

indissociáveis e intimamente articulados. Ammann (1982, p.20) irá dizer que representam 

reunificadas em um só corpo que é o Estado. Continua afirmando que estes “dois 

componentes do Estado – sociedade civil + sociedade política – se entreajudam e por vezes 

                                                 
2 Grifo do autor 
3 As consequências das diferenças do desenvolvimento do capitalismo no Oriente e no Ocidente levará Gramsci elaborar a 
teoria de que seriam necessárias táticas e estratégias diferenciadas no Ocidente para o alcance do objetivo revolucionário. 
Dirá que as superestruturas políticas do Ocidente farão com que a ação das massas seja mais lenta e, sendo assim, exigem 
que “o partido revolucionário desenvolva toda uma estratégia e uma tática bem mais complexas e de longo alcance dos que 
as que foram necessárias aos bolcheviques” (COUTINHO, 2003, p.64).  
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são complementários em tal grau, que uma mesma organização pode estar inserida tanto na 

sociedade política como na civil”. O próprio Gramsci fará um alerta de que esta distinção é 

apenas metodológica e não orgânica. Isto posto, o que temos é “uma diferença na função 

que exercem na organização da vida social, na articulação e reprodução das relações de 

poder” (COUTINHO, 2003, p.127). Será esta unidade que forma o Estado, ou seja, 

hegemonia reforçada, ou nas palavras da Coutinho, escudada na coerção. 

Na sociedade política estão a função de ditadura, coerção e dominação exercidas pela 

classe dominante que detém mecanismos de repressão e violência, também chamada por 

Gramsci de Estado-coerção. Nesta esfera, nos lembra Coutinho (2003, p.130) que é 

assegurado ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não consentem com uma dada direção. 

Já na sociedade civil são exercidas as funções de hegemonia e é formada pelo conjunto de 

organizações ditas privadas, encarregadas da difusão e elaboração das ideologias como 

igrejas, escolas, sindicatos, partidos, organizações profissionais, etc. 

Coutinho destaca que 

na visão de Gramsci, “sociedade civil” é uma arena privilegiada da luta de classe, 
uma esfera do ser social, onde se dá uma intensa luta pela hegemonia; e 
precisamente por isso, ela não é o “outro” do Estado, mas – juntamente com a 
“sociedade política” ou o “Estado-coerção”- um dos seus inelimináveis momentos 
constitutivos (COUTINHO apud SEMERARO, 1999, p.10). 

Deste modo, a função de hegemonia é central para compreender as relações sociais de 

produção e as formas de sociabilidades delas derivadas. Refere-se à sociedade civil e 

sociedade política como dois grandes “planos” superestruturais nos quais são exercidas 

funções organizativas e conectivas. No plano da organização destacará a importância do 

intelectual  e o coloca como “comissário” do grupo dominante “para o exercício das funções 

subalternas da hegemonia social e do governo político” (GRAMSCI, 1979, p. 11). Enquanto 

“comissários” Gramsci destacará as funções: 

1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à 
orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 
nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo 
dominante obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da 
produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina 
dos grupos que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando 
e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo (GRAMSCI, 1979, p. 11). 

Percebemos no excerto acima as aspas colocadas por Gramsci dão maior relevância ao seu 

conteúdo e demonstram que por trás do que se “aparenta espontâneo” existe um projeto, 

uma intencionalidade. Projeto este que nem sempre é claro à classe subalterna, mas que é 

absorvido por ela, se não pelo consenso, pela coerção.  Demonstra também que a atividade 

intelectual exercida na superestrutura tem a função clara e objetiva da manutenção do grupo 

dominante.   
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Podemos dizer que a hegemonia está relacionada à capacidade de direção que a classe 

dominante exerce sobre a classe subalterna, que ela se dá no nível da superestrutura na 

unidade dialética entre sociedade civil e sociedade política.  

Deste modo, observando a conformação do modo capitalista no Ocidente e particularmente 

na Itália, Gramsci desenvolverá o raciocínio de que para a revolução é imprescindível um 

processo de transformação na cultura em que é possível a conquista de hegemonia e que 

para isso é preciso construir o consenso da maioria da população trabalhadora. Afirmará 

que em alguns países a conquista da hegemonia deve preceder a conquista do poder. Faz-

se aqui a distinção entre dominação e direção e, de acordo com Coutinho (2003), só pode 

ser classe dominante quando já se é classe dirigente. 

Todavia, transformar-se em classe dirigente torna-se o grande desafio de um projeto 

revolucionário mais amplo cuja condição para a conquista da hegemonia passa pela 

formação de uma nova mentalidade do proletariado  em que abandone interesses imediatos, 

corporativos e reformistas para uma consciência de classe onde fique clara as distinções de 

classes, obscurecidas pelo projeto dominante .  

Isto posto, não quer dizer que Gramsci perde de vista a perspectiva revolucionária, mas 

para a ação revolucionária é preciso dominar os mecanismos da reprodução, da formação  

econômico-social, conhecer a correlação de forças, a cultura, etc., como também conhecer 

o território nacional4. Para ele, era preciso superar o senso comum e as formas de pensar 

orientadas pela burguesia, era preciso organizar a vida material e cultural sobre novas 

bases. A conquista do consenso, da hegemonia da classe trabalhadora, configura-se assim 

num estratégia revolucionária de transição para o socialismo. 

Nesta luta pela hegemonia a batalha das ideias torna-se central e decisiva, e é por esta 

razão que investirá na problemática dos intelectuais – “o papel essencial que lhes cabe na 

agregação ou desagregação de uma relação de hegemonia, na formação ou conservação 

de um “bloco histórico” (COUTINHO, 2003, p.74). 

Entende-se por orgânico a conexão que estes tem com o grupo social fundamental e que 

atuam em razão dos interesses da classe que emergem. Destarte, as classes dominantes 

produzirão seus intelectuais e as subalternas os seus. Gramsci apresenta os intelectuais 

entrelaçados nas relações de uma classe, a um grupo social vinculado a um determinado 

modo de produção (GRAMSCI, 1979).  

                                                 
4 Gramsci compreende o modo de produção capitalista como mundial e que seu enfrentamento passa por alianças com a 

classe trabalhadora de todos os países. Sua militância inclusive não foi particularizada, envolvendo-se com a luta geral dos 
trabalhadores. No entanto, não perde de vista as especificidades deste modo de produção em cada unidade nacional e 
reforçará em seus escritos a necessidade das classes subalternas conhecerem profundamente o território nacional e 
unificarem suas lutas também nacionalmente. 
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Semeraro (2006, p. 129-131) ao tratar da questão do intelectual orgânico inicia com a 

contribuição de Marx que elabora a filosofia da práxis e a concepção de um novo intelectual 

que não fica restrito ao mundo das ideias e palavras, mas encarna as lutas operárias e que 

é ao mesmo tempo cientista, crítico e revolucionário. Deste modo, um projeto alternativo 

originado do proletariado, necessita do apoio de intelectuais-políticos que, tendo a 

perspectiva dos trabalhadores explorados contribui com suas energias revolucionárias para 

a superação do “estado de coisas existentes”. Em sintonia com essa visão, Gramsci reserva 

boa parte de seus estudos e escritos à centralidade dos intelectuais no mundo. 

Para ele, todo trabalho tem um mínimo de atividade intelectual criadora mesmo aqueles que 

exigem maior esforço muscular-nervoso. Também considera que todos os homens são 

intelectuais embora nem todos os homens desempenhem a função de intelectuais 

(GRAMSCI, 1979, p.7). Partindo desta premissa, o que ele faz é valorizar a capacidade 

criadora de todo ser humano e reconhecer sua condição de criar, pensar e agir; produzir e 

elaborar conhecimento. 

Como vimos, a construção da hegemonia por parte das classes subalternas e de uma nova 

visão de mundo enquanto parte de um projeto revolucionário possui intrínseca relação com 

a formação de intelectuais, daí a importância da batalha cultural. Para Roio (2007, p. 71) fica 

evidente em Gramsci que “não se pode pensar a condição subalterna e a luta por sua 

emancipação dissociada dos grupos intelectuais”. 

No que tange aos intelectuais das classes subalternas 

se caracterizam pela democratização do poder, pela expansão dos direitos, pela 
eliminação da violência e do embuste. Ao desvendar as contradições da sociedade e 
ao socializar o poder, os intelectuais populares por um lado subvertem a concepção 
de dominação, de autoritarismo e de burocratismo, e, por outro, criam uma nova 
concepção de política fundada sobre o conceito de hegemonia, de democracia, de 
‘dirigentes’ de uma nova civilização (SEMERARO, 2006, p. 136 e 137). 

Para tanto é necessário que esta nova civilização seja fundada num projeto que seja a 

expressão da vontade coletiva. O instrumento capaz de passar do espontaneísmo, da 

reivindicação de mudanças pontuais focadas nas necessidades corporativas que envolvem 

a esfera do trabalho, de seu caráter meramente sindicalista; para a ação organizada e 

revolucionária, será o partido político. Gramsci conceberá o partido como o intelectual 

coletivo capaz de dar forma e ação à este projeto.  

O partido político desempenha aqui, um papel fundamental para que a classe 
proletária se apresente como adversária da hegemonia burguesa. Não são os 
intelectuais, individualmente, que possibilitam às classes dominadas alcançarem a 
hegemonia, mas sim o partido político, o “moderno príncipe” (SIMIONATO, 2004, 
p.61). 

Assim sendo, para a constituição de um bloco histórico revolucionário, do qual depende a 

construção da vontade coletiva, Gramsci ressalta a importância do “intelectual orgânico” 
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que, vinculado a uma classe social, procura dar coesão e consciência a esta classe. E, 

neste sentido a presença do intelectual no partido político é fundamental uma vez que 

contribuirá para que o movimento espontâneo das massas passe a ser articulado, 

disciplinado e orientado para esta vontade coletiva. O moderno príncipe5 assim, será o 

proponente de resoluções políticas para o conjunto de uma dada sociedade, colocando-se 

como alternativa real de poder. 

Em relação à concepção de partido, Gramsci se aproxima de Lênin, e tal como ele, percebe 

a importância deste como condutor dos processos revolucionários e retoma a concepção da 

ditadura do proletariado. Para Gramsci, o mundo não poderia ser mais o mesmo depois da 

ditadura do proletariado na Rússia que imprimiu uma profunda transformação na maneira de 

pensar dos homens. Além disso, para os dois autores a função do partido se dá em sua 

relação com a classe, lembrando que para Lênin a principal função do partido operário seria 

colaborar para a superação de uma consciência puramente sindicalista elevando-a ao nível 

de consciência de classe. 

Gramsci entende que “o Estado socialista já existe potencialmente nos institutos de vida 

social características das classes trabalhadoras exploradas”(GRAMSCI, 2015a, p.2); todavia 

estes instrumentos precisam ser direcionados e coordenados pelo partido. Acrescenta que 

O Partido deve continuar a ser o órgão de educação comunista, o fogo da fé, o 
depositário da doutrina, o poder supremo que harmoniza e conduz às metas as 
forças organizadas e disciplinadas das classes operárias e camponesas (GRAMSCI, 
2015a, p.2). 

Lembramos que o autor desenvolve suas ideias como contraponto à realidade italiana nas 

condições de exploração e violação das liberdades individuais diante das quais  a  classe 

trabalhadora se organizará via sindicatos para amenizar a exploração e conquista de direito. 

Contudo, Gramsci destaca o poder limitado desta forma de organização e ressalta o 

processo de burocratização e o foco em negociações de interesse econômico imediato 

mediadas pelo movimento sindical. Partindo destas constatações, demonstra descrença nos 

sindicatos enquanto instrumento na construção do socialismo e propõe outras alternativas 

capazes de construir a vontade coletiva e um novo projeto societário. 

Gramsci elaborará a tese de que, entre os instrumentos de luta de classe, o mais importante 

será o Partido Político uma vez que somente o partido teria a capacidade de unificar as 

diversas lutas da classe operária, representar os interesses coletivos de classe e apresentar 

                                                 
5 Aqui Gramsci refere-se à obra O Príncipe de Maquiavel da qual partem vários de seus estudos para situar a ciência 

política. Neste caso específico, o elemento de coesão não seria um indivíduo, um herói pessoal, mas o partido. “O moderno 
príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto; só pode ser um organismo; um elemento 
complexo de sociedade no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e fundamentada 
parcialmente na ação. Este organismo já é determinado pelo desenvolvimento histórico, é o partido político: a primeira 
célula na qual se aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais” (GRAMSCI, 1989, p. 6). 
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o projeto de uma nova sociedade (CRUZ, 2009, p.10). Dado as condições objetivas desta 

formulação, o partido capaz de tudo isso seria o PCI – Partido Comunista Italiano. 

Na medida em que se torna o partido da confiança “democrática” de todas as 
classes oprimidas, na medida em que se mantém permanentemente em contato 
com todos os estratos do povo trabalhador, o Partido Comunista conduz todos os 
estratos do povo a reconhecer no proletariado comunista a classe dirigente que deve 
substituir o poder de Estado da classe capitalista, ou seja, ele cria as condições nas 
quais é possível que a revolução como destruição do Estado burguês se identifique 
com a revolução proletária, com a revolução que deve expropriar os expropriadores, 
que deve iniciar o desenvolvimento de uma nova ordem nas relações de produção e 
de distribuição (GRAMSCI, 2015b). 

Considerando esta capacidade de direção atribuída ao partido, Gramsci verá no partido 

comunista a possibilidade deste ser o protagonista de uma nova ordem a partir da 

organização e consciência da classe trabalhadora, pervertendo a lógica da dominação por 

meio da capacidade de direção que o partido teria junto à classe trabalhadora, ou seja, de 

construir hegemonia tendo o partido como o intelectual orgânico coletivo capaz de organizar 

a vontade coletiva com vistas a um novo projeto societário que elimine as relações de 

dominação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando a questão inicial dos conselhos gestores, esperava-se que as forças de 

transformação da sociedade civil pudessem imprimir aos poucos pautas que contribuíssem 

para um processo de mudança e direção, para construção de uma nova hegemonia a partir 

de um projeto coletivo de participação e ampliação da democracia. Contudo, em Gramsci, 

vale lembrar que a sociedade civil é um complexo contraditório da qual fazem parte forças 

de conservação e de transformação, forças estas que estão presentes nestas IIs. 

Dito isto, parece-nos que a concepção dos conselhos não inclui um projeto societário 

baseado numa nova cultura, nem preocupa-se em atuar como um projeto contra 

hegemônico que visa alterar a correlação de forças entre governantes e governados. Ao 

contrário, como nos lembram Guedes e Silva, 

Estudos mostram que a participação da sociedade civil no âmbito dos espaços 
institucionalizados de participação democrática no Brasil tem ocorrido como meio 
garantidor do alcance de interesses dominantes, tornando-se canais de acesso a 
recursos estatais e ainda para a manutenção da gestão das políticas públicas nos 
moldes gerenciais e não como espaços de reconhecimento do direito a ter direitos e 
como condutos favorecedores de uma contra hegemonia (2014, p.6). 

Ao que tudo indica, nem os conselhos e nem os partidos políticos atuam na perspectiva 

gramsciana. Ao contrário, têm tem feito parte de um projeto de manutenção deste bloco 

histórico sustentado na dominação de uma classe sobre a outra.  Todavia, os conselhos, 

embora não respondam à tarefa histórica que lhe foi dada, representam um grande inovação 

institucional que merece toda atenção nas agendas de pesquisas para que ‘desfetichizado’ 

possam apontar outros caminhos para uma efetiva democracia e, quem sabe, uma nova 
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ordem societária.  

Parece-nos que o que temos hoje é um deslocamento de análise que despolitiza a 

participação retirando dela o conteúdo de classe dando ênfase para uma concepção de 

cidadania nos moldes do ideário liberal em que a sociedade civil é frouxamente definida, e 

entre outros, desempenha um papel amortecedor das diferenças de classe que incide 

diretamente na configuração das políticas sociais.  

Outra questão, não menos importante, é a atuação e função do intelectual. 

Equivocadamente o Serviço Social desvinculou a sua teoria de um processo revolucionário 

(SIMIONATTO, 2004, p.257) e interpretou que o Assistente Social no exercício de sua 

profissão pudesse ser o intelectual orgânico das classes subalternas. Porém, como aqui 

exposto no decorrer do paper, fica claro que para Gramsci a formação do intelectual e o 

desempenho de suas funções se dá especialmente na militância (sindicatos, movimentos 

sociais, etc.) e na sua inserção no partido político – o moderno Príncipe. 

Por fim, concordamos com Simionatto (2004, p. 258) que admite que apesar dos equívocos 

nas formulações iniciais do pensamento de Gramsci pelo Serviço Social Brasileiro – e 

acrescentamos os equívocos relacionados às possibilidades de participação nas IIs -, o 

saldo foi positivo pois desempenhou uma renovação na profissão e interlocução com as 

Ciências Sociais. No entanto, permanece o cuidado de não tomar sua teoria como “um 

manual em que se pode encontrar sem esforço a teoria revolucionária” (2004, p.256), mas 

seu pensamento “apresenta-se mais como um caminho (e não o único) que possibilita 

repensar as contradições e os desafios postos pela ordem capitalista”. 
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